Pressemeddelelse
Ny guidebog til København sætter
fokus på LGBTI+-miljøet
I august 2021 er København vært for Copenhagen 2021-World Pride
& Eurogames. I den anledning udkommer nu en særudgave af den
populære guidebog 111 places in Copenhagen that you shouldn’t
miss. Det er guidebogen, som alle LGBTI+-besøgende bør have med
i tasken, når de udforsker den danske hovedstad.
Bogen henvender sig dog ikke kun til LGBTI+-miljøet. Alle med interesse for København
kan tage med på opdagelse og få et nyt og spændende indblik i byen, når de tre for
fattere visere rundt til de skjulte perler. Med bogen i hånden kommer du f.eks. på besøg
på både verdens ældste bøssebar og hovedstadens eneste bar for lesbiske, stedet for
verdens første registrerede partnerskab, urnegrave for bøsser, der døde i 1980’ernes
AIDS-epidemi, den københavnske dragscene og meget mere.
Du kan også tage en tur forbi I am Queen Mary-statuen, som skal minde os om de
tidligere slavegjortes kamp for ligestilling i Dansk Vestindien, eller Dannerhuset i
Nansensgade, først en stiftelse for fattige arbejderkvinder, dernæst besat af kvinde
bevægelsen og i dag krisecenter for voldsramte kvinder og børn.
Copenhagen 2021-udgaven af 111 places in Copenhagen that you shouldn’t miss er
nemlig også en guidebog til alle dem, der vil vide mere om kampen for fællesskab og
ligestilling, uanset hvilket køn, hvilken etnicitet eller seksualitet, man tilhører. Det er
lige præcis det, Copenhagen 2021 handler om, derfor samles hele organisationen også
under hashtagget #YouAreIncluded.
Bogens tre forfattere er alle inkarnerede københavnere, der gennem byvandringer,
foredrag og bøger elsker at formidle om byens historie, arkitektur, kulturtilbud og
kunstværker.
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Frydenlund er en del af Regnbuealliancen under Copenhagen 2021.

På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatteren er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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